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          ผู้มีสิทธิเ()ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�เสนอราคาจำนวน ๑ รายการ�㜌۰��h�����'�comะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�ำนว)องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�ำนว� ดังต่อไปนี้�ำนวน ๓ ชุด�A������张����le弈廰廘廄庘�งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�ำนว-อไปน��
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          ๒. ไม5เป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่1กระบ�ช�'อไวิทยา2ในบ
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บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Cหร�อควิทยาามค�2มก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเD'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยไม5ยอมขD�นศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยา2นแต5ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุ12
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นเช5นวิทยา5าน
�น
          ๔. ไม5เป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเประโยชน�ร5วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคารายอ�'นท�'เข2าเสนอราคาให2แก5มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ

เช�ยงราย ณ  วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อไม5เป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุ12กระท!าการอ
นเป=นการข
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ในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร
�งน��

          ๕. มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไม5ร
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บมอบ
อ!านาจไม5มาร
บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ�#�ราย���Ř����� �                 มหIงค!าช��แจง แลัยราชภัฏเะไม5เข2าร
บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ�#�ราย���Ř����� �                 มหIงการพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ �จารณาราคาตามวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท�'มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ
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นท�' ๒๔ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�นายน ๒๕๕๖ ต
�งแต5เวิทยาลัยราชภัฏเา 
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มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
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กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๑๐ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�นายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Dงวิทยา
นท�' ๒๐ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�นายน 
๒๕๕๖ ต
�งแต5เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Dงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเา
ราชการ

 
ประกาศ ณ วิทยา
นท�' ๑๐ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�นายน พื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ .ศ. ๒๕๕๖
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เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อ เลัยราชภัฏเชียงราขท�� ๙๔/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อคร�ภัฏเชียงราย��ฝฝฝ`���ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ�㜌۰��h����" จำนวน ๑ รายการ�㜌۰��h�����'�com$านวิทยาลัยราชน ๑ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�ำนวามประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย��ฝฝฝ`���ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรางวิทยาลัยราช�นท�� ๑๐ ม�ถุนายน ๒๕๕๖�杲⸰浴�นายน ๒๕๕๖

......................................................

                 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเD'งต5อไปน��เร�ยกวิทยา5า "มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๙๔/๒๕๕๖ ตามราย� จ!านวิทยาน ๑ รายการ ตามรายการ ดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�
งน��

- เคร�'องปร
บอากาศแบบต12ต
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งต5อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท)ายเอกสาร สอบราคา
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                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน
งส�อค�!าประก
น
                                (๑) หลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเ
กประก
นการร
บเง�นค5าพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ 
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                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเประโยชน�ร5วิทยามก
น
                                (๒) การข
ดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ขวิทยาางการแข5งข
นราคาอย5างเป=นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอกสาร
                                (๑) บ
ญช�เอกสารส5วิทยานท�' ๑
                                (๒) บ
ญช�เอกสารส5วิทยานท�' ๒
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�ำนว�ของผู้มีสิทธิเ()เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคาต2องเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ม�อาช�พื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ ขายพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ 
สดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��ท�' สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคาต2องไม5เป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่1กระบ�ช�'อไวิทยา2ในบ
ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2แจ2ง
เวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเ2วิทยา หร�อไม5เป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ท�'ไดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2ร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเของการส
'งให2น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเหร�อบ�คคลัยราชภัฏเอ�'นเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคาต2องไม5เป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเประโยชน�ร5วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศ     
สอบราคา หร�อไม5เป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุ12กระท!าการอ
นเป=นการข
ดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ขวิทยาางการแข5งข
นราคาอย5างเป=นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม ตามข2อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคาต2องไม5เป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ไดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Cหร�อควิทยาามค�2มก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเD'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยไม5ยอมขD�นศาลัยราชภัฏเไทย 
เวิทยา2นแต5ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคาไดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2ม�ค!าส
'งให2สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Cแลัยราชภัฏเะควิทยาามค�2มก
นเช5นวิทยา5าน
�น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงรา�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคาจะต2องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเ
กฐานย�'นมาพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ ร2อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา โดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ยแยกไวิทยา2นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง  
ใบเสนอราคาเป=น ๒ ส5วิทยาน ค�อ
                       ๓.๑ ส5วิทยานท�' ๑ อย5างน2อยต2องม�เอกสารดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�
งต5อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคาเป=นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก) ห2างห�2นส5วิทยานสาม
ญหร�อห2างห�2นส5วิทยานจ!าก
ดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴� ให2ย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ      
จดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ บ
ญช�รายช�'อห�2นส5วิทยานผู้มีอาชีพขายพัสดุ12จ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ม�อ!านาจควิทยาบค�ม พื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ ร2อมร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่1กต2อง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ!าก
ดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�หร�อบร�ษ
ทมหาชนจ!าก
ดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴� ให2ย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ          
จดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หน
งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย� บ
ญช�รายช�'อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุ12จ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ม�อ!านาจควิทยาบค�ม แลัยราชภัฏเะบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�อห�2นราย
ใหญ5 พื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ ร2อมร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่1กต2อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคาเป=นบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�าหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเท�'ม�ใช5น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ ให2ย�'นส!าเนา
บ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุ12น
�น ส!าเนาข2อตกลัยราชภัฏเงท�'แสดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Dงการเข2าเป=นห�2นส5วิทยาน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่2าม�) ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยา
ประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เป=นห�2นส5วิทยาน พื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ ร2อมท
�งร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่1กต2อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคาเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคาร5วิทยามก
นในฐานะเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ร5วิทยามค2า ให2ย�'นส!าเนาส
ญญา
ของการเข2าร5วิทยามค2า ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ร5วิทยามค2า แลัยราชภัฏเะในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เข2าร5วิทยามค2าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�ุในข้อ ๑ .๔ (๑)�จ้งความชำรุดบกพร่อง�����������ʸ�����Î�com.sunbายใดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�เป=นบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�าท�'
ม�ใช5ส
ญชาต�ไทย กOให2ย�'นส!าเนาหน
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ญ ท
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วิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเท5าน
�น
                       ๕.๓ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
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งต5อไปน��
                                (๑) ไม5ปรากฏช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคารายน
�น ในบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ร
บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเ
กฐานการ
ร
บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
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บไวิทยา2
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หร�อบร�ษ
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ตรร
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ส�'งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ แลัยราชภัฏเ2วิทยาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่2าผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ขายจะต2องส
'งหร�อน!าส�'งของดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�
งกลัยราชภัฏเ5าวิทยาเข2ามาจากต5างประเทศ แลัยราชภัฏเะของน
�นต2องน!าเข2า
มาโดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��นอย15 แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ให2บร�การร
บขนไดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2ตามท�'ร
ฐมนตร�วิทยา5าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศก!าหนดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴� ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเD'งเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ขายจะต2องปฏ�บ
ต�ตามกฎหมายวิทยา5าดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2วิทยายการส5งเสร�มการพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ าณ�ชยนาวิทยา� ดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�
งน�� 
                                (๑) แจ2งการส
'งหร�อน!าส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�
งกลัยราชภัฏเ5าวิทยาเข2ามาจากต5างประเทศต5อกรมเจ2าท5า
ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บต
�งแต5วิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ขายส
'งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อของจากต5างประเทศ เวิทยา2นแต5เป=นของท�'ร
ฐมนตร�วิทยา5าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยา2นให2บรรท�กโดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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                                (๒) จ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�การให2ส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�
งกลัยราชภัฏเ5าวิทยาบรรท�กโดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ยเร�อไทยหร�อเร�อท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�เช5นเดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��ยวิทยาก
บเร�อ
ไทยจากต5างประเทศมาย
งประเทศไทย เวิทยา2นแต5จะไดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2ร
บอน�ญาตจากกรมเจ2าท5าให2บรรท�กส�'งของน
�นโดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ยเร�ออ�'นท�'ม�ใช5
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเD'งจะต2องไดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2ร
บอน�ญาตเช5นน
�นก5อนบรรท�กของลัยราชภัฏเงเร�ออ�'น หร�อเป=นของท�'ร
ฐมนตร�วิทยา5าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยา2นให2บรรท�กโดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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                                (๓) ในกรณ�ท�'ไม5ปฏ�บ
ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ขายจะต2องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุ�ดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ตามกฎหมายวิทยา5าดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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เสร�มการพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ าณ�ชยนาวิทยา� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเD'งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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ญญาหร�อข2อตกลัยราชภัฏเง
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งระบ�ไวิทยา2ในข2อ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
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ควิทยาามเส�ยหายอ�'น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่2าม�) รวิทยามท
�งจะพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ �จารณาให2เป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
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ส
ญญาให2เป=นไปตามควิทยาามเหOนของส!าน
กงานอ
ยการส1งส�ดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴� (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่2าม�)
 
 

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
๑๐ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�นายน ๒๕๕๖

 
           



รายลัยราชภัฏเชียงราะเอ�ยดังต่อไปนี้�ำนวน ๓ ชุด�A������张����le弈廰廘廄庘แนบท)ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงราขท�� 94/2556

เคร��องปร�บอากาศแบบต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�ำนว()ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�ำนว��งพิจารณาราคา��ฃx���磸͙碴͙硬͙矌͙瞘͙睔͙眴͙眜͙眈͙碀ࠌ����l��น 36000 BTU จำนวน ๑ รายการ�㜌۰��h�����'�com$านวิทยาลัยราชน 3 ช�ดังต่อไปนี้�ำนวน ๓ ชุด�A������张����le弈廰廘廄庘
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1. เคร�'องปร
บอากาศแบบต12ต
�งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ ��น ขนาดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ไม5น2อยกวิทยา5า 36000 BTU, 9.000Kcal/hr, 10.5Kw.
2. Sound Level ไม5เก�น 55 Db.(A)
3. Power Supply 220 V
4. Fan แบบ Sirocco Fan
5. Evaporator Type ไม5ต'!ากวิทยา5า แบบ Aluminum Fins/copper Tube Dia 3/8
6. Connection ไม2น2อยกวิทยา5า Liquid ½ lnch. ,Suction ¾ lnch. , Drain ¾ 
7. Unit Dimension ไม5น2อยกวิทยา5า 604(W) X340(D) X1895(H) Net Weight 65Kgs.
8. Push button LCD control panel
9. ควิทยาบค�มการท!างานดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2วิทยายร�โมทไร2สาย
10. ระบบจ5ายควิทยาามเยOนดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2านหน2าปร
บสวิทยา�งซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ2าย-ขวิทยาาไดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2
11. Automatic Timer on/off Function หน5วิทยางเวิทยาลัยราชภัฏเา 3 นาท�
12. ต�ดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ต
�งมาตรฐานไม5น2อยกวิทยา5า สายไฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ�#�ราย���Ř����� �                 มห 15 ม.ท5อน�!ายา 5 ม.พื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ ร2อมน�!ายาเคร�'องปร
บอากาศ
13. ม�เบรกเกอร�ควิทยาบค�มการจ5ายไฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ�#�ราย���Ř����� �                 มหฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ�#�ราย���Ř����� �                 มห�าเข2าส15เคร�'องปร
บอากาศ
14. ไดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2ร
บการร
บรองมาตรฐานอ�ตสาหกรรม มอก.แลัยราชภัฏเะ/หร�อมาตรฐานประหย
ดังนี้	��4%E0%B8%99�้��������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ไฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ�#�ราย���Ř����� �                 มหเบอร�5
15. ร
บประก
นคอมเพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ รสเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอร�แลัยราชภัฏเะอ�ปกรณ�อ�'นของเคร�'อง 2 ปf
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